
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги 

предоставяни от ТП „ДГС Земен” 

(в изпълнение на Критерий 5.1 от националния FSC-стандарт) 

I. Материални продукти и услуги 

Материалните услуги включват всички продукти, добити от екосистемите: храна, 

дървесина и др. 

1. Дървесина  

Средногодишно ползване по ГСП 2020 е 23 660 куб.м стояща маса с клони, ще се добива 

около 9 265 куб м строителна дървесина (39.1%), от която едра 2 050 куб.м (8.7%), средна – 6 

425 куб.м (27.1%) и дребна 790 куб.м (3.3%), дърва 9 700 куб.м (41.0%) и 510 куб.м (2.2%) 

използваема вършина. 

Средногодишната продажба на дърва за огрев от промишлен дърводобив е 

2664м3. 

Средногодишната продажба на дърва за огрев за физически лица, вкл. по 

тарифа на корен, е 3051 м3. 

2. Недървесни продукти  

- Лечебни растения  

1. Бял пелин (Artemisia alba - сем.Asteraceaе) 

2. Лазаркиня (Galium odoratum - сем. Rubiaceae) 

3. Багрилна жълтуга (Genista tinctoria - сем.Fabacеae) 

4. Кукуряк (Helleborus odorus - сем.Ranunenlaceaе) 

5. Жълт кантарион (Hypericum perforatum - сем.Hypericaceaе) 

6. Лечебна комунига (Мelilotus officinalis - сем.Fabaceae) 

7. Обикновен гръмотрън (Ononis arvensis - сем.Fabaclae) 

8. Планинска чубрица (Satureja montana - сем.Lamiaceae) 

9. Чемерика (Veratrum album - сем.Liliaceae) 

10. Обикновен риган /Origanum vulgare - сем. Lamiaceae/ 

В района на стопанството съществуват добри условия за събиране на гъби, билки и горски 

плодове. Предвид това, че ежегодните им количества са твърде променлива величина, ГСП 

2020 предвижда ориентировъчни количества. Средногодишно могат да се събират около 3 

тона сурови билки, около 3 тона горски плодове и около 3 тона диворастящи гъби. 

- Лов  

Основното направление за стопанисване на дивеча в ТП „ДГС Земен“ е създаване и 

поддържане на благоприятни условия за развитие на здрави и жизнени дивечови запаси и 

възстановяване на тяхната численост за пълноценно използване на възможностите на 

природните екосистеми; поддържане и увеличаване на видовото разнообразие и опазване на 

редки и защитени видове; подобряване на условията за ловуване, организиране на ловен 

туризъм и пълноценно участие на вътрешния и международния пазар. Главен вид дивеч в 

ловностопанските райони е сърната със съпътстващи видове дива свиня, заек и яребица в 

определени местообитания. Дивечът, обитаващ територията на стопанството, се отглежда на 

свобода с допустими запаси в рамките на нормалните, при отчитане на междувидовото 

взаимодействие. Посоката на стопанисване на дивеча, отглеждан на свобода в 

ловностопанските райони и нормализиране на половото съотношение (м:ж) до 1:1. Цел на 



стопанисване на всички видове дивеч, отглеждани на свобода ще бъде поддържане на здрави 

и жизнени дивечови запаси. 

Вид дивеч Действителен запас План за ползване 

Сърна (Capreolus capreolus) 244 33 

Дива свиня(Sus scrofa)  219 168 

Заек(Lepus europaeus) 335 10 

Яребица(Perdix perdix) 440 20 

Вълк(Canis lupus) 4 4 

Чакал (Canis aureus) 42 42 

Лисица(Vulpes vulpes) 74 74 

Бялка(Martes foina) 48 47 

Язовец(Meles meles) 44 41 

Скитащи кучета 38 38 

Сврака(Pica pica) 115 110 

Сива врана(Corvus cornix) 60 59 

Посевна врана(Corvus 

frugilegus) 

60 59 

 

-Паша 

Според чл. 125 ал. 1 от ЗГ ежегодно кметовете на общините Земен и Ковачевци издават 

заповеди, в които се посочват горските територии, в които е забранена пашата на 

селскостопански животни. 

ГСУ Обща площ, ха Разрешена за 

паша, ха 

Забранени за 

паша,ха 

Земен 14530 7293,5 7236,50 

Ковачевци 5401,5 2647,5 2754 

Общо 19931,5 9941,0 9990,50 

 

3. Достъп до генетични ресурси  

ТП ДГС Земен,не произвежда фиданки за залесяване, за нуждите на стопанството се 

закупуват фиданки от останалите разсадници на територията на ЮЗДП ДП 

Благоевград за 2022 година са нужни 13500хил. бр. фиданки за залесяване 32 дка. 

нови гори  в стопанството и попълване на двегодишни култури 

II. Регулиращи услуги - ползи от процесите в екосистемите 

Регулиращите услуги представляват ползите от регулационните процеси в 

екосистемите и могат да бъдат: 

• Регулиране качеството на въздуха - eкосистемите оказват влияние върху 

качеството на въздуха както чрез добавяне, така и чрез отстраняване на химически 

съединения от атмосферата;  

 



• Регулиране на климата - eкосистемите влияят върху локалния и глобалния климат. 

На местно ниво промените в растителната покривка могат да въздействат както 

върху температурата, така и върху количеството на валежите. На глобално ниво 

екосистемите играят важна роля за промените в климата чрез поглъщане 

(усвояване) или отделяне на парникови газове;  

• Регулиране на водите - режимът и количеството на водния отток се влияят в 

голяма степен от измененията в растителната покривка, особено когато те променят 

потенциала на системата да формира водни ресурси. Такива изменения са 

преобразуването на влажните зони, превръщането на гори в територии за селското 

стопанство или на земеделски земи в селищни територии; -Водорегулираща и 

водозащитна услуга – те имат огромно значение за количеството и качеството на 

водите, които изтичат от водосборните басейни. Горските екосистеми реализират две 

основни хидрологични функции – водоохранна и водорегулираща. Водоохранна 

функция е способността на горите да стабилизират повърхностните и подпочвени 

води на определена територия (водосбор) за дълъг период от време. 

Водорегулиращата функция се изразява в способността на горските екосистеми да 

преразпределят елементите на водния баланс, като увеличават дела на 

положителните (продуктивни) пера и намаляват непродуктивните (отрицателни) 

такива.  

1.   Водоохранна функция  

Водоохранна фунцкия изпълняват всички гори, които са включени във ВКС 4.1 в 

Доклада за ГВКС. 

2.Водорегулиращата функция  

Водорегулираща фунцкия изпълняват всички гори, които са включени във ВКС 4.2 в 

Доклада за ГВКС.  

2.1. Крайречни естествени гори от Q. pedunculiflora, Q. robur, Fr. оxycarpa, Ulmusminor, U. laevis, 
Salixalba, Alnusglutinosa, Popolusalba, P. nigra, Platanusorientalis, попадащи в заливаемата тераса на 
речното течение; 

 
2.2. Гори в 100 метровата ивица на реките Марица, Тунджа, Места, Струма, Арда, Лом, Цибрица, 
Огоста, Скът, Искър, Янтра, Вит, Съзлийка, Стряма, Осъм, Русенски Лом, Камчия, Велека, Резовска 
(Българския бряг); 
 
2,3. ГТ попадащи в санитарно-охранителна зона 3 на язовирите чието основно предназначение е за 
питейни нужди, определени по реда на Наредба 3 от 2000 г. 

 
Защитна ивица /до 200м/ покрай язовир „Пчелина” 
 

3. Противоерозионна функция  

Противоерозионна фунцкия изпълняват всички гори, които са включени във ВКС 4.3 

в Доклада за ГВКС.  

 ГТ с наклон над 30
о
 (или по-малък, при разположение под обработваеми земи, поляни, голини, 

редини, които са с наклон над 10
о
 и дължина по-голяма от 200 м) с площ над 1 ha и пълнота над 0,6; 

• Регулиране на ерозията - растителната покривка играе важна роля за задържането 

на почвата и забавяне на ерозионните процеси; Горската растителност действа като 

интерфейс между атмосферата и почвата. Тя повишава пропускливостта на почвата 

към дъждовна вода,  намалявайки оттичането. Също така, защитава почвата от 

ветрове, което води до намалена ветрова ерозия, както и до благоприятни промени в 

микроклимата. Корените на растенията захващат почвата и се заплитат с други 

корени, образувайки твърда маса, която е по-малко податлива на водна и ветрова 

ерозия. Премахването на растителността повишава скоростта на повърхностната 

ерозия. Такива гори са  



• Самопречистване на водите и третиране на отпадъците - екосистемите могат да 

подпомогнат филтрирането и разграждането на органични отпадъци, попаднали в 

затворени водни басейни и крайбрежни морски екосистеми, както и да асимилират и 

отстранят вредния ефект на определени вещества чрез почвените процеси;  

• Регулиране на болести - промени в екосистемите могат директно да доведат до 

увеличаване или намаляване на изобилието от човешки патогени и на преносители 

на зарази;  

• Регулиране на вредители - промени в екосистемите влияят върху популацията и 

оттам върху степента на въздействие на вредителите;  

• Опрашване - промени в екосистемите засягат разпределението, числеността и 

ефективността на опрашващите насекоми и др.;  

• Регулиране на природните бедствия - наличието на крайбрежни екосистеми като 

мангрови гори и коралови рифове смекчава разрушителното действие на ураганите 

и морски 

III. Културни и социални услуги- нематериални ползи от екосистемите 

Културните услуги са нематериални ползи от екосистемите. Те са: 

- Съхраняване културата на местните общности, духовно обогатяване, 

естетическа наслада, източник на културни услуги, вдъхновение и 

принадлежност за хората, и като среда и обект на духовна и религиозна 

идентичност.  

1. Горски територии в 500 м ивица около религиозните обекти -Манастир 
Св.Петър и Павел в с.Одраница, Земенски манастир-Св.Йоан Богослов, 
Св.Пророк Илия в с.Чепино, Св.Николай Летни в с.Сирищник, Св.Николай в 
с.Пещера  и Св.Спас в с.Горна Врабча 
 

Много хора имат тясна културна и духовна връзка с горите . Горите, с цялото си 

разнообразие, са богат източник на творческо вдъхновение в много сфери – 

изкуство, фолклор, архитектура, реклама и други. Хората ценят чувството си за 

принадлежност към родния край, което е свързано с отличителни черти на околната 

среда. 

- Осигуряването на условия за рекреация и туризъм прави горите  

предпочитано място за почивка на хиляди хора.  

В Община Земен има екопътека Земенски пролом в Община Ковачевци има 

екопътека Поглед към девет планини , които се намират в близост или 

минават през подотодели . 

Повечето хора високо ценят красотата или естетическата стойност на различните 

екосистеми, което се отразява в широкия интерес към еко-пътеки, маршрути и 

обозначени панорамни места, както и при избора на къщи и жилища и готовността 

да се плати по-висока цена за красива гледка. 

- Осигуряване на  естетична стойност на ландшафта  

На територията на стопанството попадат значими горски територии, фирмиращи 

ландшафт от регионално и национално значение, в които всички естествено 

срещащи се видове съществуват при естествени условия на разпространиение и 

обилие. . Съгласно Националното ръководство за определяне на ГВКС. 
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